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Kino centro „Garsas“ 2020 m.  I-III ketvirčių Kultūros ir meno programos sąmatose buvo
patvirtinta   286482,77 Eur  asignavimų,  iš  jų  142000 Eur  savivaldybės biudžeto lėšų,  128000 Eur
pajamų įmokų į biudžetą lėšų ir  16482,77 Eur pajamų įmokų į biudžetą ankstesnių metų likučio lėšų. 

Pagal patvirtintas 2020 m. I-III ketvirčių sąmatas iš viso gauta 216993,88 Eur asignavimų.
Iš  jų  138925,64  Eur  savivaldybės  biudžeto  lėšų  (134216,18  Eur  darbo užmokesčiui,  1926,65  Eur
socialiniam draudimui,  2782,81  Eur  prekių  ir  paslaugų  įsigijimo  išlaidoms  Laisvės  gynėjų  dienai
organizuoti),   74596,78 Eur pajamų įmokų į biudžetą lėšų ir 3471,46 Eur pajamų įmokų į biudžetą
lėšų iš 2019 m. likučio asignavimų. 2020 m. I-III ketvirčiais negauta ir nepanaudota iš viso 69488,89
Eur asignavimų. Iš jų 3074,36 Eur savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų ( nepanaudota 2783,82 Eur
darbo užmokesčiui,  73,35 Eur  socialiniam draudimui  ir  217,19 Eur  prekių ir  paslaugų įsigijimui).
Savivaldybės biudžeto lėšos atlyginimams nepanaudotos dėl darbuotojų ligos. Nepanaudota 53403,22
Eur  asignavimų  iš  pajamų  įmokų  į  biudžetą  lėšų  dėl  karantino  metu  sustabdytos  veiklos  ir  dėl
neįvykdyto  plano  negautų  pajamų.  2019  metų  likučio  nepanaudotos  lėšos  13011,31  Eur  (darbo
užmokesčiui ir socialiniam draudimui) dėl veiklos stabdymo karantino ir epideminės situacijos metu.  

Kultūros ir meno programos pajamų įmokų į biudžetą 2020 m I-III  ketvirčių sąmatoje
buvo numatyta uždirbti 128000 Eur pajamų. Faktinės įmokos į biudžetą per 2020 m I-III ketvirčius
79083,93 Eur. Planas neįvykdytas dėl pandemijos metu įvesto karantino ir sustabdytos įstaigos veiklos
bei sumažėjusio kultūros paslaugų poreikio epideminės situacijos metu.  Pervestų į biudžetą 2020 m. I-
III ketvirčiais, bet negautų  iš iždo asignavimų likutis 2020 m. rugsėjo 30 d. yra 4487,15 Eur, kartu su
perkeltu 2019 metų likučiu 17498,46 Eur.   

Banko sąskaitoje 2020 m. rugsėjo 30 d. nepanaudotų lėšų likutis 0,00 Eur. 
Ataskaitinio  laikotarpio  pabaigoje  įstaiga  turėjo  15205,32  Eur  mokėtinų  sumų,  iš  jų

12427,82  Eur  savivaldybės  biudžeto  lėšų  (  darbo  užmokestis  12222,46  Eur,  socialinis  draudimas
205,36 Eur), 76,36 Eur soc. draudimo įmokų iš  pajamų įmokų į biudžetą ankstesnių metų likučio lėšų
ir  2701,14  Eur  pajamų  įmokų  į  biudžetą  lėšų  už  prekes  ir  paslaugas,  kurių  sąskaitos  gautos  po
ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Ilgalaikių pradelstų įsiskolinimų įstaiga neturi.  
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